Vlaams Sporttribunaal
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Verslag algemene vergadering Vlaams Sporttribunaal vzw
28 april 2022, 19u30, De Kluizerij, Affligem
Aanwezige en vertegenwoordigde leden:
FROS Multisport Vlaanderen vzw (volmacht aan Vlaamse Reddingsfederatie vzw)
G-sport Vlaanderen vzw (volmacht aan Paardensport Vlaanderen vzw)
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw (volmacht aan Wind en Watersport Vlaanderen vzw)
Judo Vlaanderen vzw
Koninklijke Belgische Voetbalbond vzw
Koninklijke Belgische Biljartbond vzw
Koninklijke Belgische Wielrijdersbond vzw (volmacht aan Johan Druwé)
Motorsport Vlaanderen vzw (volmacht aan Vlaamse Karate Federatie vzw)
Paardensport Vlaanderen vzw
Peddelsport Vlaanderen vzw
Rugby Vlaanderen vzw (volmacht aan Vlaamse Atletiekliga vzw)
Sneeuwsport Vlaanderen vzw (volmacht aan Peddelsport Vlaanderen vzw)
Sportievak vzw
Squash Vlaanderen vzw (volmacht aan Tennis Vlaanderen vzw)
S-Sport Recreas vzw
Taekwondo Vlaanderen vzw
Tennis Vlaanderen vzw
Vlaamse Atletiekliga vzw
Vlaamse Hockey Liga vzw
Vlaamse Karate Federatie vzw
Vlaamse Reddingsfederatie vzw
Vlaamse Roeiliga vzw (volmacht aan Sportievak vzw)
Vlaamse Schaatsunie vzw
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Vlaamse SnookerFederatie vzw
Vlaamse Tafeltennisliga vzw
Vlaamse Trainersschool
Voetbal Vlaanderen (volmacht aan Koninklijke Belgische Voetbalbond vzw)
Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw (volmacht aan S-Sport Recreas)
Wind en Watersport Vlaanderen vzw
De algemene vergadering vergadert met 29 aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bestuursorgaan: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Lien Berton (ondervoorzitter), Johan Druwé
(ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Niels Verborgh, Dirk Deldaele en Bram De
Bock
Personeelsleden: Cedric Vanleenhove en Stijn De Koker
1. Welkomstwoord voorzitter
De vergadering wordt voorgezeten door Evy Van Coppenolle, voorzitter van het Vlaams
Sporttribunaal vzw. Zij verwelkomt alle aanwezige leden en legt enkele regels voor een goed
verloop van de vergadering vast.
2. Goedkeuring verslag BAV 27 oktober 2021
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3. Voorstelling nieuw personeelslid VST
Stijn De Koker stelt zich voor als tweede personeelslid van VST. Stijn zal instaan voor planning
van de verhoren en zittingen en voor het luik communicatie (uitbouw nieuwe website). Cedric
Vanleenhove blijft de dossiers juridisch verder opvolgen.
4. Aanduiding stemopnemers
De voorzitter vraagt wie als stemopnemer voor de vergadering wil fungeren. Paula Vanhoovels
van de Vlaamse Atletiekliga vzw en Anneleen Devlaminck van de Vlaamse Karate Federatie
vzw willen die taak op zich nemen.
5. Jaarverslag 2021
Secretaris-generaal Cedric Vanleenhove presenteert het jaarverslag 2022. Hij maakt tegelijk
van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen op te roepen deel te nemen aan een bevraging
die recent door VST werd uitgestuurd. In die bevraging wordt gepeild naar de ervaring met
dossiers bij VST, de eventuele nood aan ondersteuning bij het recupereren van
procedurekosten van VST en de bijkomende materies waarin VST de federaties zou kunnen
bijstaan.
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Het verslag wordt als bijlage gevoegd bij het verslag van de AV.
6. Goedkeuring resultatenrekening 2021
Vooreerst legt penningmeester Marc Janssens uit dat het VST als kleine vzw beroep kan doen
op het voeren van een vereenvoudigde boekhouding wegens de beperkte omzet en het aantal
werknemers. Er wordt gewerkt met een bankboek.
Aan de inkomstenzijde werden de lidgelden van 60 federaties ontvangen (13 federaties
werden lid in de loop van 2021). Ook werd een subsidie van Sport Vlaanderen ontvangen voor
een bedrag van 8.000 euro. Overige inkomsten omvatten o.a. de rolrechten. Totaal
inkomsten: 40.887,08 euro
Aan de kant van de uitgaven wijst hij op de post bezoldigingen wat het loon van het (toen nog)
enige personeelslid en de vergoedingen voor de rechters omvat. Onder de post diensten en
diverse goederen vermeldt hij in het bijzonder de vrijwilligersvergoedingen die aan de griffiers
worden toegekend. Dit is één van de methodes die het VST hanteert om de kosten van
dossiers voor de federaties zo laag mogelijk te houden. De uitgaven bedragen 53.031,08 euro.
Samen komt dit op een verlies van 12.144 euro. Echter, eigenlijk moet je de subsidie van
32.000 euro die in 2020 werd ontvangen van Sport Vlaanderen en die ook diende voor het
werkingsjaar 2021 uitspreiden over 2020 en 2021. In die benadering komen we tot een winst
van 13.000 euro.
Vervolgens wordt ook het verslag van de rekeningnazichters Robert Monnissen en Marc
Nobels aangehaald. Robert Monnissen geeft zelf een woordje toelichting bij het verslag. In
hun verslag concluderen de rekeningnazichters het volgende: “de voorgelegde
resultatenrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van uw vereniging”.
De resultatenrekening wordt unaniem goedgekeurd.
7. Kwijting bestuurders
Er wordt op unanieme wijze kwijting verleend aan de bestuurders.
8. Aanduiding rekeningnazichters 2022
De voorzitter vraagt wie zich geroepen voelt om volgend jaar als rekeningnazichter op te
treden. Rupert Wittebols van de Vlaamse SnookerFederatie vzw en Robert Monnissen van de
Koninklijke Belgische Biljartbond vzw zullen die taak op zich nemen.
9. Beknopt jaaractieplan 2022
Het VST vond het belangrijk om op te lijsten waaraan ze in 2022 wil werken. Cedric
Vanleenhove geeft toelichting bij dit jaaractieplan en bij elk van de acht krachtlijnen die erin
werden opgenomen.
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10. Begroting 2022
Marc Janssens bespreekt de begroting voor 2022.
Hij legt uit dat het VST kan rekenen op 70.000 euro subsidie van Sport Vlaanderen voor 2022
(en telkens 80.000 euro voor 2023 en 2024). Qua lidgelden zullen de inkomsten ook hoger zijn
dan in 2021 aangezien er zich drie nieuwe leden hebben gemeld.
Bij andere ontvangsten verduidelijkt Marc dat er 15 dopingzaken en 25 zaken
grensoverschrijdend gedrag begroot worden. Hij geeft aan dat de 750 euro tussenkomst in de
procedurekosten waarop de federaties nu kunnen rekenen vanaf 1 mei niet meer zal gelden
wanneer een andere partij dan de federatie in de kosten wordt verwezen door de tuchtkamer.
Die tussenkomst kwam eigenlijk neer op het sponsoren van de dader. Er zal enkel nog een
korting toegekend worden wanneer de federatie moet delen in de kosten. In de andere
gevallen zal de federatie de aan VST betaalde kosten dus moeten recupereren van de persoon
die in de kosten werd verwezen. Er wordt nagedacht over ondersteuning voor de federaties
bij de terugvordering van kosten. Federaties die daar nood aan hebben kunnen dit aangeven
in de bevraging.
Bij de uitgaven merkt Marc bij bedrijfsmiddelen op dat een installatie (scherm) voor hybride
vergaderingen werd aangekocht. Die uitgave is kunnen gebeuren door de verminderde
vergaderkosten in coronajaar 2021. Er wordt ook 9.000 euro voorzien voor informatica, dit is
de kost voor de nieuwe website.
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.
11. Ontslag Sonia Vanden Broeck als bestuurder
Helaas heeft Sonia haar ontslag wegens gezondheidsredenen ingediend. Het BO zal zich de
komende tijd buigen over het vraagstuk of, en zo ja hoe, zij vervangen dient te worden.
12. Slotwoord voorzitter
De voorzitter dankt de leden voor hun input en sluit de vergadering.
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